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ملخص
يھدف ھذا البحث إلى التعرف على إمكانية تطبيق أسلوب التكلفة المستھدفة في الشركات
الصناعية في قطاع غزة لتخفيض التكاليف ورقابتھا واالستفادة منه في ترشيد ھذه التكاليف،
والمعوقات التي تحول دون تطبيقه ،واستخدام االستبيان لجمع البيانات من ) (٥٠شركة صناعية
بواقع ) (٥استبيانات لكل شركة ،وقد بلغ عدد االستبيانات الصالحة للتحليل ) (١٦٨استبيان
بنسبة  %٦٧من االستبانات الموزعة ،ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منھا :ال يتم
تطبيق أسلوب التكاليف المستھدفة في الشركات الصناعية في قطاع غزة -بل يتم اتباع العديد من
المبادئ واألسس التي يقوم عليھا ،كما وتستخدم الشركات الصناعية في قطاع غزة أساليب
متنوعة لتخفيض التكاليف ،وأن الشركات الصناعية في قطاع غزة تواجه محددات وصعوبات
جوھرية في الجوانب التنظيمية واإلدارية والمحاسبية؛ يعيق استخدام أسلوب التكلفة المستھدفة
منھا :شعور اإلدارة بعدم وجود حاجة لتطبيقه ،وغياب النظم المعاونة لتحديد التكاليف المستھدفة
سواء للتسعير وللبحوث وللتطوير ،وعدم االھتمام باالستراتيجيات التسويقية الحديثة ،وقلة
المعرفة لدى إدارة الشركة بمزايا منھج التكلفة المستھدفة ومنافعه وال توجد دراية كافية به،
وأوصت الدراسة بعدة توصيات منھا :ضرورة قيام الشركات الصناعية بتطبيق نظام التكلفة
المستھدفة واالستفادة من مزاياه اإليجابية على أنشطتھا ،لتحسين عمليات تخطيط ورقابة
التكاليف وإعداد موازنات واقعية ورسم الخطط بموضوعية ،بما يساعد في تطوير العملية
اإلنتاجية ورفع مستوى الجودة وتقوية مركزھا التنافسي ،وتذليل الصعوبات التي تواجه تطبيقه
وتوفير المقومات األساسية لتطبيقه.
الكلمات الدالة :التكلفة المستھدفة ،تخفيض التكلفة ،النظم المعاونة ،البيئة الصناعية.
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Abstract
This research investigates the capability of applying target cost
approach to reduce and control the cost, get the benefit of managing the
cost, and to identify its obstacles at manufacturing firms in the Gaza
Strip. Distributing questionnaires to 50 firms, the researcher got the
response rate of 67% (168 copies). The findings of the study show that
manufacturing firms do not apply the whole basis and principles of the
target cost approach in the Gaza strip because they face restrictions and
difficulties in the organizational, managerial and accounting
perspectives. Some of these restrictions and difficulties include the
administration attitude that there is no need to utilize and apply this
approach, the absence the supportive systems to apply the approach, the
ignorance of the modern marketing strategies, and the ignorance of the
importance and the value of the target cost approach. The study
recommended that Gaza manufacturing firms should apply the target cost
approach and benefit from its advantages to improve the operations of
planning, cost controlling, and budget preparations so that they can
develop their production operations, elevate their work quality, and
improve their competitive advantages.
Key words: target cost, reduce the cost, supports systems,
manufacturing environment.
مقدمة
يعتبر مدخل التكلفة المستھدفة من المداخل الحديثة المناسبة لتخفيض التكلفة اإلجمالية
 ويعتبر ھذا،لإلنتاج وھي أداة فعالة للتخطيط المستقبلي اعتمادا على قاعدة عرضية ومحدثة
المدخل من األھمية بمكان من الحصول على الميزة التنافسية من خالل اتباع استراتيجيات
.خاصة بتخفيض التكاليف واھتمامه بأنظمة المخزون الفوري الستبعاد التكاليف غير المبررة
مشكلة الدراسة
ارتبطت محاسبة التكاليف منذ زمن بعيد بالبيئة الصناعية ولقد حدثت مجموعة من
التغيرات والتطورات على البيئة الصناعية تتمثل في استخدام أسلوب التصنيع اآللي مما أثر ذلك
على نظم محاسبة التكاليف مما حدا باإلدارة البحث عن أساليب متطورة لتتواكب مع التقدم
 ومن ھذه األساليب أسلوب التكلفة المستھدفة والذي يھدف في،الحادث في مجال الصناعة
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األساس إلى خفض تكلفة اإلنتاج في مراحله األولى ،ولقد ثبت نجاح ھذا النظام في اليابان وفي
الدول المتقدمة التي قامت باستخدامه نجاحا ً باھراً ،لفعاليته في إنتاج منتجات عالية الجودة
ومتطورة ومنخفضة التكاليف وترضي العمالء وتلبي رغباتھم وتباع بأسعار مناسبة ،مما يؤدي
إلى زيادة المبيعات وبالتالي زيادة األرباح وتحقيق المنافسة القوية للمؤسسة التي تقوم
باستخدامه ،ويمكن صياغة مشكلة الدراسة باألسئلة التالية:
ھل توجد إمكانية في الشركات الصناعية في قطاع غ زة لتطبي ق أس لوب التكلف ة المس تھدفة،
وما ھي المحددات التنظيمية واإلدارية لتطبيقه؟.
أھداف الدراسة
تسعى ھذه الدراسة إلى تحقيق األھداف التالية:
 .١تعم يم وتعمي ق المف اھيم والمب ادئ األساس ية الت ي يق وم عليھ ا أس لوب التكلف ة المس تھدفة ف ي
الشركات الصناعية في قطاع غزة.
 .٢بيان أھمية استخدام أسلوب التكلفة المستھدفة كأحد األساليب الحديثة في خفض تكلفة المنتج.
 .٣دراسة مدى إمكانية تطبيق أسلوب التكلفة المستھدفة في الشركات الصناعية في قط اع غ زة
وبيان أثر استخدامه على دعم القدرة التنافسية لھا.
 .٤التعرف على الصعوبات التي تعيق تطبيق أسلوب التكلفة المستھدفة ف ي المنش آت الص ناعية
في قطاع غزة.
فرضيات الدراسة
في ضوء عناصر مشكلة الدراسة واألھداف المحددة لھا ،تقوم ھذه الدراسة على الفرض يات
األساسية التالية:
الفرضية األولى :ال يوجد لدى الشركات الصناعية في قط اع غ زة إمكاني ة لتطبي ق أس لوب
التكلفة المستھدفة.
الفرضية الثانية :ال تستخدم الشركات الصناعية في قطاع غزة أساليب لتخفيض التكلفة.
الفرض ية الثالث ة :ال تواج ه الش ركات الص ناعية ف ي قط اع غ زة مح ددات وص عوبات
جوھرية في الجوانب التنظيمية واإلدارية والمحاسبية؛ تعيق استخدام أسلوب التكلفة المستھدفة.
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منھجية الدراسة
أسلوب البحث
تم االعتماد عل ى الم نھج الوص في التحليل ي حي ث دار البح ث ف ي مح ورين أساس يين ،األول
نظري اشتمل على مراجعة المراجع والدراسات العلمي ة المختلف ة ذات الص لة بموض وع الدراس ة
لتعضيده باإلسھامات العلمية التي قدمتھا تلك المراجع والدراسات ،أما الث اني مي داني اعتم د عل ى
جمع البيانات والمعلومات من خالل تصميم استبانه تضمن الجوانب الرئيسة لمحاور الدراسة.
وللتأك د م ن ص الحية االس تبانه ووض وح أس ئلتھا ت م إخض اعھا الختب ار ص دق المق اييس
ب إجراء اختب ـار الثب ـات  Reliabilityعل ـى االستبان ـه باستخ ـدام طريق ـة التجزئ ـة النصفي ـة
 Split-Half Coefficientحي ـث بل ـغ معام ـل الثب ات  %٨٦ومعام ل ألف ا كرونب اخ
) (Alpha Cronbachالذي بلغ  %٨٨مما يدل على أن المقياس ذو ثبات مقبول.
مجتمع الدراسة وعينتھا
يتألف مجتمع الدراسة من كافة الشركات الص ناعية المس اھمة ف ي قط اع غ زة ،والت ي يف وق
رأسمالھا نصف مليون دوالر أمريكي ،والبالغ عددھا إح دى وخمس ون ش ركة )وزارة االقتص اد،
 ،(٢٠٠٨ولقد تم توزيع  ٢٥٠استبانه بمعدل  ٥استبيانات لكل شركة بحيث تتمثل مف ردات العين ة
في :إدارة التكاليف وإدارة اإلنتاج وإدارة المشتريات وإدارة التصميمات الھندسية وإدارة التسويق
في تلك الشركات -لكون ھذه اإلدارات لھا عالقة بتطبيق التكلفة المستھدفة ،ولقد تم استرداد ١٦٨
استبانه أي ما نسبته  %٦٧من االستبانات الموزعة.
طرق جمع البيانات وأساليب تحليلھا والبرامج المستخدمة
تم جمع البيانات األولية والثانوية باألدوات التالية:
 .١الكتب والدوريات والرسائل الجامعية؛ وذلك بھدف بناء اإلطار النظري للبحث.
 .٢االس تبانة الت ي أع دت خصيص ا ً لھ ذا الغ رض؛ بھ دف الحص ول عل ى بع ض البيان ات غي ر
الموثقة كتابة ،وإيضاح بعض اآلراء.
وقد تم االعتماد على الرزمة اإلحصائية  SPSSفي عملية التحليل واختبار الفرضيات حيث
استخدمت الوسائل اإلحصائية التالية:
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ،واختبار ) (Tلعين ة واح دة )(One Sample T-Test

من أجل اختبار الفرضيات.
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الدراسات السابقة
سيتم تناول بعض الدراسات الت ي لھ ا ص لة بموض وع التكلف ة المس تھدفة س واء كان ت باللغ ة
اإلنجليزية أو اللغة العربية.
دراسة  :(١٩٩٤) Brauschھدفت الدراسة إلى تخفيض تكلفة منتجات الغزل والنسيج في
مرحلة التصميم بغرض تحسين ربحية ھذه المنشآت ،وذلك باستخدام أسلوب التكاليف المستھدفة،
حيث قام  Brauschبتطبيق ھذا األسلوب من خالل ثالث خطوات على النحو التالي:
الخطوة األولى :قيام شركات الغزل والنس يج بفص ل وظ ائف المحاس بة المالي ة ع ن وظ ائف
المحاسبة اإلدارية ،والخطوة الثاني ة :إع ادة تص ميم التك اليف بش ركات الغ زل والنس يج باس تخدام
أسلوب نظام التكاليف المبني على األنشطة ) (ABCبھدف الحصول على بيان ات تك اليف دقيق ة،
أما الخطوة الثالثة :خفض تكلفة المنتجات في شركات الغزل والنسيج عن طريق استخدام أسلوب
التكلفة المستھدفة بغرض تحسين ربحية الشركات والتطوير المستمر ف ي تص ميم المنتج ات ،وق د
خلصت الدراسة إلى أن تطبيق أسلوب التكلفة المستھدفة يحقق ھدف دقة بيانات التكاليف وخف ض
التكلفة.
دراسة  :(١٩٩٥) Williamحيث اقترح  Williamفي دراسته نظام التكلفة المستھدفة
للمنافسين باعتبار أن التخطيط اإلستراتيجي للتكلفة الفعال يتوقف على تحديد التكلفة المستھدفة
للمنافسين ،وقد خلصت الدراسة إلى أن استخدام نظام التكاليف المبني على أساس األنشطة يعتبر
أسلوبا ً رقابيا ً للتكاليف ،بينما استخدام نظام إدارة الجودة الشاملة فيعتبر أسلوبا ً يركز على العميل
أكثر من التكلفة ،ومن ثم فإن كالً من النظامين لم يتمكنا من متابعة المنافس ،ولھذا اقترح
 Williamنظام التكلفة المستھدفة للمنافسين عن طريق جمع بيانات عن المنافسين من حيث
أنواعھم وتحديد التكلفة المستھدفة لشركاتھم وتحديد الفجوة بين التكاليف المستھدفة للشركة
والتكاليف المستھدفة للمنافسين الذين يقومون بإنتاج نفس المنتج.
دراسة  :(١٩٩٥) Bakerھدفت الدراسة إلى معرفة اإلطار النظري الذي ينطوي عليه
مدخل التكلفة المستھدفة في ظل البيئة التنافسية ،وعزت نجاح أي منتج إلى ثالثة عوامل رئيسة:
التكلفة والعمالء والمنافسة ،وقد بينت الدراسة أن معظم الشركات قامت بتطبيق نظام التكلفة على
أساس النشاط ونظام إدارة الجودة الشاملة بھدف تخفيض التكلفة ودراسة العمالء في حين أغفلت
دراسة العامل الثالث وھو المنافسة ،وقد أشار  Bakerإلى أن الجانب األھم في التكلفة المستھدفة
في ظل البيئة التنافسية ھو تكوين صورة واضحة عن نشاط المنافسين القدامى والجدد ،ودراسة
تقنياتھم وفلسفتھم حيث بدأً بوضع الخطط واالستراتيجيات وانتھا ًء بمواصفات المنتج ثم محاولة
تطبيقھا على خطط التصنيع والعمليات اإلنتاجية المطبقة في شركاتھم.
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دراسة عبد الرحمن ) :(٢٠٠٠ھدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات وأسس تطبيق مدخل
التكلفة المستھدفة في الشركات المصرية وأدوات خفض التكلفة وتمثلت نتائج الدراسة في إمكانية
تحقيق الخفض اإليجابي للتكلفة من خالل استخدام مدخل التكلفة المستھدفة من زوايا متعددة
أھمھا :االسترشاد بتكلفة المنافسين عند تخطيط التكلفة المستھدفة قد يكشف عن مواطن جديدة
لخفض التكلفة ،واالسترشاد باألسعار التنافسية عند تخطيط التكلفة المستھدفة يجعل تلك التكلفة
أسسا ً موضوعية وحدوداً لتقديرات التكلفة تكسبھا الواقعية ،والمشاركة في تخطيط التكلفة
المستھدفة تحقق الدافع الذاتي لدى العاملين لضبط ورقابة التكاليف ،واعتماد التكلفة المستھدفة
بمنھج الجودة الشاملة يحقق وفرات في التكلفة.
دراسة عيسى ) :(٢٠٠١قدمت الدراسة إطاراً مقترحا ً لتطبيق أسلوب التكلفة المستھدفة
دراسة تحليلية مقارنة للتجربة اليابانية ،وقد خلصت ھذه الدراسة إلى أن مراحل تصميم وتطبيق
أسلوب التكاليف المستھدفة تتوافق مع مراحل تطوير المنتج ويتم تطبيق ھذا األسلوب من خالل
مرحلتين :األولى مرحلة إنشاء التكلفة المستھدفة والثانية :مرحلة تحقيق أو إنجاز التكلفة
المستھدفة ،كما خلصت إلى وجود عالقات متشابكة بين أسلوب التكلفة المستھدفة وبين عمليات
خفض التكلفة ،وذلك من خالل ممارسة نشاط تصميم المنتج وعمليات اإلنتاج ،ونشاط تحليل
التكاليف ونشاط تطبيق أسلوب ھندسة القيمة ونشاط تقدير التكاليف ،وأن طبيعة وخصائص
وخطوات تطبيق أسلوب التكلفة المستھدفة تختلف في الشركات اليابانية باختالف استراتيجياتھا
وسياساتھا وأھدافھا.
دراسة  :(٢٠٠٢) Ellramھدفت الدراسة إلى معرفة مساھمة إدارة المشتريات في عملية
التكلفة المستھدفة ،ولقد أوضحت الدراسة أن ھناك دوراً رئيسا ً ومھما ً إلدارة المشتريات خاصة
في المراحل األولية عند تطوير مكونات أو عناصر مدخل التكلفة المستھدفة ،كما أوضحت
الدراسة أن مشاركة العديد من األقسام في التطبيق يؤدي إلى نجاح أكبر وفعال لمدخل التكلفة
المستھدفة.
دراس ة راجخ ان ) :(٢٠٠٢ھ دفت الدراس ة إل ى التع رف عل ى م دى تطبي ق نظ ام التك اليف
المس تھدف ف ي المش روعات الص ناعية ف ي مدين ة ج دة ،ولق د ظھ ر م ن نت ائج الدراس ة أن نظ ام
التكاليف المستھدفة ال يتم تطبيقه من قبل المشروعات الصناعية في مدينة جدة م ع وج ود إمكاني ة
لتطبيقه كأسلوب لمواجھة المنافسة وفرض البقاء في األسواق ،حيث تقوم ھذه المشروعات باتباع
العدي د م ن مب ادئ ھ ذا النظ ام ،كدراس ة الس وق وتلبي ة رغب ات العم الء ف ي المنتج ات م ن حي ث
الجودة والمواصفات واألسعار المطلوبة.
دراسة علي ) :(٢٠٠٣ھدفت الدراس ة إل ى التع رف عل ى أس س التكلف ة المس تخدمة م ن قب ل
إدارة الفنادق في األردن عل ى اتخ اذ ق رار تس عير الخدم ة الفندقي ة ،حي ث تمثل ت ھ ذه األس س ف ي
أس اس التكلف ة الكلي ة والتكلف ة المتغي رة وأس اس التكلف ة المس تھدفة وأس اس التكلف ة المبن ي عل ى
األنشطة ،وخل ص عل ي م ن خ الل دراس ته إل ى أن ق رارات تس عر الخدم ة الفندقي ة ف ي األردن ال
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تتأثر بأسس التكلفة المستخدمة ،وأن القائمين على محاس بة الفن ادق ي دركون مب ررات اختي ار ك ل
أساس من أسس التكلفة المستخدمة عند اتخاذ قرار تسعير الخدمات الفندقية ،كما أظھرت الدراسة
أن الش كل الق انوني للفن دق ال ي ؤثر عل ى أس اس التكلف ة المس تخدم ف ي اتخ اذ ق رار تس عير الخدم ة
الفندقية في األردن ،بينما يؤثر حجم الفندق على أسس التكلفة المستخدم في قرارات التسعير.
دراسة ھاشم ) :(٢٠٠٣تطرقت الدراس ة إل ى تقي يم دور أس لوب التكلف ة المس تھدفة ف ي دع م
ونجاح تطبي ق إس تراتيجية ري ادة التكلف ة ببيئ ة األعم ال المتقدم ة ،حي ث بين ت دراس ته أن أس لوب
التكلف ة المس تھدفة ي ؤدي دوراً مھم ا ً ف ي مرحل ة بن اء إس تراتيجية ري ادة التكلف ة ،حي ث يس اھم ف ي
توفير العديد من البيانات الالزمة للتعرف على نقاط الق وة والض عف ف ي األداء التك اليفي ال داخلي
للشركة ،كما ويساھم في مرحلة تطبيق إستراتيجية ريادة التكلف ة حي ث يس اھم بفاعلي ة ف ي أنش طة
التحسين والتطوير المستمر ،ويؤدي دوراً مھما ً في رقابة وتقويم إستراتيجية ريادة التكلفة.
دراسة  :(٢٠٠٣) Swenson et alبحثت الدراسة عن معرفة مدى تطبيق الشركات
الصناعية في الواليات المتحدة األمريكية أسلوب التكلفة المستھدفة ،والعوامل التي تؤثر على
نجاح تطبيقه ،وقد حددت الدراسة ستة مبادئ أساسية لحساب التكلفة المستھدفة من بينھا التركيز
على العمالء والعناية بمدخل تكاليف دورة حياة المنتج اإلجمالية والتركيز على مرحلة تصميم
المنتج ،وقد خلصت الدراسة إلى وجود أربع شركات تقوم بتطبيق نظام التكلفة المستھدفة ،وكما
خلصت الدراسة إلى أن مدخل التكلفة المستھدف يعتبر من المداخل الحديثة على الشركات في
الواليات المتحدة األمريكية.
دراسة  :(٢٠٠٣) Dekker & Smidetھدفت الدراسة إلى معرفة مدى تبني الشركات
الصناعية الھولندية المدرجة في سوق األسھم بمدينة أمستردام  Amsterdamباستخدام مدخل
التكلفة المستھدفة ،وأوضحت نتائج الدراسة أن الشركات الصناعية الھولندية تستخدم تقنيات
وأساليب حسابات تكلفة مشابه نسبيا ً لمفھوم التكلفة المستھدفة ،وأن الھدف الرئيس من استخدام
ھذه األساليب ھو تخفيض التكلفة ،باإلضافة إلى تطوير المنتج ،كما وأظھرت أن اإلدارات األكثر
مشاركة في تنفيذ عملية تطبيق التكلفة المستھدفة إدارة التصميم وإدارة التطوير وأقلھا مشاركة
اإلدارة المالية.
دراسة  :(٢٠٠٣) Borgernas & Fridhبينت الدراسة مدى استخدام الشركات السويدية
مدخل التكلفة المستھدفة ،وإلى أي مستوى يتم تطبيقه ،حيث أظھرت نتائج الدراسة أن نسبة
الشركات السويدية التي تطبق مدخل التكلفة المستھدفة حوالي  %١٦.٥من عينة الدراسة ،وأن
أسباب عدم التطبيق تعزى إلى عدم اإللمام الكافي بھذا األسلوب ،وأن الشركات التي تركز على
إستراتيجية تخفيض التكلفة كانت األقل استخداما ً لمدخل التكلفة المستھدفة.
دراسة البص ول ) :(٢٠٠٦ھ دفت ھ ذه الدراس ة إل ى توض يح أھمي ة اس تخدام طريق ة التكلف ة
المس تھدفة ف ي الش ركات الص ناعية المس اھمة العام ة األردني ة ،ودورھ ا ف ي تحس ين الربحي ة
وتطوير المنتج وبيان فيما إذا كانت ھذه الشركات تستخدم ھذه الطريقة في إدارة تكاليفھا إلخ راج
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منتج ات بأق ل التك اليف وب نفس الج ودة ،وانتھ ت الدراس ة إل ى مجموع ة م ن النت ائج أھمھ ا :أن
الشركات الصناعية المساھمة العامة األردنية تدرك أھمية اس تخدام طريق ة التكلف ة المس تھدفة ف ي
إدارة تكاليفھ ا ،م ن خ الل إدراكھ ا ألھمي ة اس تخدام ك ل عنص ر م ن عناص ر طريق ة التكلف ة
المس تھدفة وأث ره عل ى تخف يض كلف ة المن تج وتط ويره والمحافظ ة عل ى جودت ه وبالت الي زي ادة
الربحي ة ،كم ا أن الش ركات الص ناعية المس اھمة العام ة األردني ة تطب ق مجموع ة م ن عناص ر
طريق ة التكلف ة المس تھدفة ،وخلص ت الدراس ة بمجموع ة م ن التوص يات منھ ا :قي ام الش ركات
الصناعية المساھمة العامة األردنية باستخدام طريقة التكلفة المستھدفة بالكامل ف ي إدارة تكاليفھ ا،
وض رورة مواكب ة الش ركات الص ناعية ف ي األردن للتط ورات الجدي دة ف ي مج ال إدارة التك اليف
لألخذ بطرق إدارة التكاليف الحديثة.
دراسة  :(٢٠٠٧) Ibusuki & Kaminskiقام كل من  Ibusuki & Kaminskiببناء
نموذج لتطوير المنتج في صناعة السيارات ،وذلك من خالل ھندسة القيمة والتكلفة المستھدفة من
خالل تطوير المراحل الثال ثة لإلنتاج )الفكرة والتخطيط والتصميم( وتطبيق ھندسة القيمة،
وكما بينت الدراسة أنه في حال تطبيق النموذج فإنه سيؤدي إلى تخفيض تكلفة المنتج ويحقق
النوعية التي تتالئم مع احتياجات العمالء واستراتيجية الشركة.
دراسة  :(٢٠٠٧) Rattray, et. Al.قام  Rattrayوزمالئه بإعداد دراسة لمعرفة مدى
تطبيق التكلفة المستھدفة في الشركات النيوزلندية ،وقد وجدت الدراسة أن ھناك اثنتي عشرة
شركة فقط تستخدم التكلفة المستھدفة ،وأنه يتم استخدامھا للمنتجات القائمة حاليا ً وكان التركيز
في التطبيق في مرحلة التصنيع أكثر من المراحل األخرى ،وأن من أسباب تطبيق التكلفة
المستھدفة تخفيض التكلفة وزيادة المبيعات.
دراسة الخلف وزويلف )٢٠٠٧م( :جاءت الدراسة بھدف التعرف على واقع أساليب
التسعير المستخدمة في قطاع صناعة األدوية البيطرية األردني ،ومدى مالءمتھا للتطورات
الجارية وتعدد أشكال المنافسة ،ومن ثم االرتقاء بأساليب التسعير المستخدمة من خالل اقتراح
منھج للتسعير يعتمد السعر السائد في السوق التنافسي كأساس التخاذ قرار التسعير ،وخرجت
الدراسة بمجموعة من النتائج أبرزھا :أن قرارات التسعير تتأثر بالعديد من العوامل كالزبائن
والمنافسين والتكاليف ،وأن اعتماد المنھج التقليدي في التسعير في عصر العولمة وحرية التجارة
ال يُم ّكن من المنافسة في حدود السعر السائد في األسواق التنافسية ،وأن منھج التكلفة المستھدفة
يمثل طريقة للتسعير ونظام لتخطيط الربحية وإدارة التكلفة في البيئة التنافسية ،كما أن الشركات
محل الدراسة التي تطبق نظام تكاليف فعلي وتستند في تسعير منتجاتھا بصورة رئيسة على
التكلفة الكلية ،أما أھم التوصيات التي تقدمت بھا الدراسة :ضرورة تطوير أنظمة التكاليف
للمساھمة في ترشيد عملية اتخاذ القرارات ،واعتماد منھج التكلفة المستھدفة في التسعير لرفع
كفاءة القرارات ذات الصلة.
دراسة منص ور ) :(٢٠٠٨ھ دفت دراس ة منص ور إل ى م دى إمكاني ة تطبي ق أس لوب التكلف ة
المستھدفة في تخفيض تكلف ة األنش طة بالمنظم ات الخدمي ة بھ دف دع م ق درتھا التنافس ية وم ا ھ ي
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أس باب ع دم تطبيق ه ،حي ث ت م إج راء دراس ة عل ى مين اء ب ور س عيد ،وبين ت الدراس ة أن تط وير
النظام المحاسبي التكاليفي المطبق بالمنظمة الخدمية يوفر معلوم ات تكاليفي ة س ليمة يمك ن اعتم اد
إدارة المنظمة عليه في اتخاذ الق رارات الت ي تس اعد عل ى تطبي ق أس لوب التكلف ة المس تھدفة ،وأن
من أھم المشكالت التي تواجه المنظمة الخدمية مجال تطبيق أسلوب التكلفة المس تھدفة واألس اليب
المدعم ة ل ه م ا يل ي :مقاوم ة الع املين ورفض ھم لك ل م ا ھ و جدي د ف ي التط وير التكنول وجي
واألساليب المعاصرة ،وسعر الخدمة محدد بقرار وزاري مما يحد من حري ة المنافس ة ي ؤدي إل ى
ارتفاع تكلفة الخدمة ،وطول الوقت المستغرق إلنھاء إجراءات الحصول على الخدمة ،وعدم أخ ذ
االعتبارات التسويقية للخدمة في االعتبار.
دراسة العمايدة وخليل ) :(٢٠٠٩ھدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تؤثر على
تحديد التكلفة المستھدفة في الشركات المساھمة العامة األردنية )شدة المنافسة ،طبيعة العمالء،
إستراتيجية المنتج ،خصائص المنتج ،إستراتيجية التوريد( ،وقد خلصت الدراسة أن ھناك اثراً
للعوامل المقترحة في عملية تحديد التكلفة المستھدفة في الشركات الصناعية األردنية ،مع
اختالف قوة تأثير تلك العوامل فكان أكثرھا خصائص المنتج وأقلھا طبيعة العمالء ،كما وأصت
الدراسة بضرورة توفير البيانات المناسبة عن أداء المنافسين في مجاالت العمليات اإلنتاجية،
والمحافظة على العالقة مع الموردين بحيث تكون جيدة لما لھا من تأثير ايجابي على عملية
تحديد التكلفة المستھدفة في الشركات الصناعية األردنية.
التعليق على الدراسات السابقة
تناول ت الدراس ات الس ابقة موض وع أس لوب التكلف ة المس تھدفة ،وم دى تطبيق ه وم ا ھ ي
العوام ل الم ؤثرة عل ى تطبيق ه وبي ان أھميت ه ،ورغ م الجوان ب المختلف ة الت ي تناولتھ ا الدراس ات
الس ابقة ت أتي ھ ذه الدراس ة ف ي محاول ة لدراس ة إمكاني ة تطبي ق التكلف ة المس تھدفة ف ي الش ركات
الصناعية في قطاع غزة -التي تعمل في ظل ظروف بيئية واقتصادية ذات طبيع ة خاص ة تختل ف
عن تلك التي أجريت عليھا الدراسات السابقة -وستتم االستفادة من الدراس ات الس ابقة ف ي تص ميم
استبانة تتناسب مع ظروف الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة.
خطة الدراسة
انطالقا ً من الدراسات السابقة ولمعالجة مشكلة الدراسة وتوجھا ً نحو تحقيق أھ دافھا ،فإن ه ت م
تقس يمھا عل ى النح و الت الي :القس م األول :تن اول في ه الباح ث اإلط ار النظ ري ألس لوب التكلف ة
المستھدفة ،والقسم الثاني :تناول فيه مدى امكانية تطبيق التكلفة المستھدفة في الشركات الصناعية
في قطاع غزة والصعوبات التي تواجھھا في تطبيقه ،وھذا القسم يمثل الدراسة الميدانية والت ي ت م
فيھا اختبار الفرضيات ،والقسم الثالث :خصص لعرض النتائج التوصيات.
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طبيعة التكلفة المستھدفة
تعرف التكلفة المستھدفة بأنھا" :بأنھا أداة إلدارة التكلفة تھدف إلى تخفيض تكلفة المنتج
أثناء مرحلة التخطيط والتطوير والتصميم مـن خـالل مراحـل دورة حيـاة المنتـج"
) ،(Horngren, et al, 1997, 1070وعرفت بأنھا" :أداة تستخدم أثناء دورة التخطيط ،وتقود
عملية المفاضلة بين التصميمات البديلة للمنتج والعملية اإلنتاجية الختيار البديل الذي يمكن من
إنتاجه بتكلفة تسمح بتحقيق مستـوى عـال مـن األربـاح فـي ضـوء معطيـات محـددة ،وھـي
سعـر السـوق المقـدر للمنتـج وحجـم المبيعـات المستھـدف والوظائـف المستھدفـة للمنتـج"
) ،(Kaplan & Atkinson, 1997, 222وعرفت التكلفة المستھدفة بأنھا :أسلوب لدعم القدرة
التنافسية من خالل الحفاظ على عوامل االستمرارية للمنشأة )الجودة والسعر واألداء( في الحدود
التي يقبلھا العمالء ) ،(Pierce, 2002, 31كما وعرفت بأنھا :أسلوب محاسبي إلدارة األرباح
المستقبلية للشركة من خالل إدراج التكلفة المستھدفة صراحة في عملية تطوير المنتـج
) ،(Cooper & Slagmulder, 2002, 5وعرفتھا جمعية المحاسبين اليابانيين بأنھا :عملية
إلدارة األرباح بصفة عامة ،وذلك عن طريق تحديد مستويات جودة المنتج وسعره وشروط
توزيعه وغير ذلك من األھداف المتعلقة بالمنتج ،والتي تمكن المنظمة من تحقيق إستراتيجيتھا
للربح على أن يتم تحقيق تلك المستويات المذكورة في مراحل التخطيط للمنت،ج وكذلك تطويره
للمستوى الذي يقابل تطلعات واحتياجات العمالء ) ،(Yook, 2005, p6وعرفھا فودة بأنھا:
"أداه إلدارة التكلفة تھدف إلي تخفيض تكلفة المنتج أثناء مرحلة التخطيط والتطوير ومن ثم فإن
ھذه األداة تحاول تخفيض التكلفة عند مرحلة التصميم لسرعة وكبر حجم الوفورات التي يمكن
تحقيقھا عند تلك المرحلة عنھا في المراحل التالية لھا ،وذلك مع الحفاظ على جودة المنتج
والقدرات الوظيفية ودرجة الثقة فيھا من جانب العمالء" )فودة.(٢٠٩ ،٢٠٠٧ ،
مبادئ أسلوب التكلفة المستھدفة )خطاب (٢٧٠ ،٢٠٠٤ ،و):(Hilton,2002, 670
−

قيادة سعر البيع المستھدف لنظام التكاليف.

−

التركيز على العمالء باالھتمام بمتطلباتھم من ناحية الجودة والسعر والوقت المناسب
للحصول على المنتج ،وكذلك القيمة التي تقدمھا كل وظيفة من وظائف المنتج للعميل.

−

تشكيل فرق عمل من مختلف اإلدارات والتخصصات لتصميم المنتج وتطويره.

−

تخفيض تكلفة دورة حياة المنتج سواء تكاليف التوزيع أو الشراء أو التشغيل أو الصيانة
وصوالً إلي تكلفة التخلص من المنتج بعد انتھاء الغرض من استخدامه.

−

التركيز على مرحلة تصميم المنتج باعتبارھا المرحلة التي تؤدي إلى خلق التكلفة عند البدء
في اإلنتاج.

−

االھتمام بجميع مراحل سلسلة القيمة بداية من العالقة مع الموردين وصوالً بالعالقة مع
العمالء.
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أھداف تطبيق أسلوب التكلفة المستھدف
يھدف تطبيق التكلفة المستھدفة إلى) :منصور:(٣٧١ ،٢٠٠٨ ،
−

تخفيض تكلفة المنتج قبل حدوثھا ،وھو الھدف األساس ألسلوب التكلفة المستھدفة.

−

زيادة وتحسين جودة المنتج وتميزه من خالل تقديمه في الوقت المحدد ،ومن ثم خفض
الوقت المستھدف من بداية التفكير في تقديم المنتج حتى تقديمه فعالً للعميل.

−

تحسين الموقف التنافسي للشركة عن طريق توفير منافع االنتماء من قبل العاملين وسعيھم
نحو تحقيق أھداف خفض التكلفة.

−

يركز أسلوب التكلفة المستھدفة على دراسة البيئة الخارجية للشركة في رغبات واحتياجات
العميل ،ومواصفات وخصائص المنتج وإمكانيات وظروف المنافسين مما يمكن من تحديد
الميزة التنافسية للشركة.

−

إدارة تشكيلة المنتجات ،كما يساعد في تحديد تكلفة المنتج المستھدفة ،وھي التكلفة التنافسية
المستمدة من واقع السوق الخارجي والتي يتم مقارنة تكلفة المنتج بھا.

خطوات عملية التخطيط للتكلفة المستھدفة
إن تطبيق أسلوب التكلفة المستھدفة يمر بمجموعة من المراحل الممثلة في اآلتي )مجاھد،
:(٢٥١ ،٢٠٠٧
مرحلة بحوث السوق
في ھذه المرحلة يتم تجميع كافة المعلومات عن حاجات ورغبات وأذواق المستھلكين
المستھدفين ومقدرتھم الشرائية ،خاصة الرغبات التي لم يتم إشباعھا من خالل المنتجات المتوفرة
لديھم والمطروحة في السوق بھدف تحديد المنتج الذي تخطط الشركة إلنتاجه وطرحه في السوق
مع تحديد السوق المستھدف وتحديد نوعية العمالء التي سوف تركز عليھم الشركة ،بمعنى آخر
ال بد من اإللمام التام بنطاق السوق محل الدراسة وتفھم أبعاده وجوانبه المختلفة.
مرحلة تحليل المنافسين
في ھذه المرحلة يتم تجميع كافة البيانات التسويقية اعتمادا على عدد من الوسائل واألساليب
مثل :المقابالت الشخصية أو إرسال قوائم استقصاء أو التحدث مباشرة مع مؤسسات البيع
المختلفة والوسطاء والمنافسين والعمالء وغيرھم ممن لھم عالقة بنطاق السوق ،بھدف تحديد
منتجات المنافسين المتوفرة في السوق لعمالء الشركة المتوقعين ،ودراسة كيفية تقييم العمالء
لھذه المنتجات وردود الفعل المتوقعة من المنافسين عند تقديم الشركة لمنتجاتھا.
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مرحلة تعريف المنتج والعميل
تھدف ھذه المرحلة إلى تحديد قطاع العمالء المستھدف بشكل دقيق ومحدد ،وذلك من خالل
دراسة المعلومات الخاصة بالسوق والمنافسين وتحليلھا.
مرحلة تحديد احتياجات العمالء وأذواقھم
في ھذه المرحلة يتم التعرف على أذواق العمالء المرتقبين ودراسة احتياجاتھم ومتطلباتھم،
بحيث يعرض المنتج بصورته المبدئية على عينة من ھؤالء العمالء البداء رأيھم ومالحظاتھم
حول المنتج ،ومن ثم أخذ ھذه المالحظات بعين االعتبار عند التصميم النھائي للمنتج.
مرحلة تحديد سعر البيع المستھدف
وھو سعر بيع الوحدة من المنتج الذي يتحدد على أساس تحليل السوق ،ويستخدم كأساس في
تحليل التكلفة المستھدفة )زامل ،(٣٣٩ ،١٩٩٩ ،وعند تحديد السعر ال بد من األخذ بعين
االعتبار العديد من العوامل التي تؤثر على سعر البيع المستھدف منھا :خصائص المنتج ،السوق
المستھدف ،خصائص العمالء المتوقعين وأذواقھم ،دورة حياة المنتج ،األھداف اإلستراتيجية
للشركة بالنسبة للمنتج ،أسعار منتجات المنافسين.
مرحلة تحديد ھامش الربح المستھدف
وھ و الھ امش الت ي ترغ ب الش ركة م ن تحقيق ه ف ي الم دى البعي د ،وينبغ ي أن يغط ي ھ امش
الربح باإلضافة إلى تغطيته كافة تكاليف المنتج بحيث يتصف ھامش الربح بالواقعية )عب د ال دايم،
.(٣٩٩ ،٢٠٠١
مرحلة تحديد التكلفة المسموح بھا
ويقصد بھا أقصى تكلفة ممكن أن تتحملھا الش ركة ف ي س بيل إنت اج من تج مع ين ،وھ ي تح دد
بطرح الربح المستھدف من سعر البيع المستھدف )فودة.(٢٢٢ ،٢٠٠٧ ،
مرحلة تحديد وتحليل ھدف خفض التكلفة للوصول إلى التكلفة المستھدفة
وخفض التكلفة ھو الفرق بين التكلفة المسموح بھ ا والتكلف ة الجاري ة ،ويتك ون ھ دف خف ض
التكلفة من شقين )عبد الدايم :(٤٠٠ ،٢٠٠١ ،
−

ھدف خفض التكلفة الممكن :وھو الجزء القابل للتحقيق عن طريق تطوير تصميم المنتج،
وتطوير الطاقات المتاحة لدى الشركة ولدى الموردين ،وھو الفرق بين التكلفة الجارية
والتكلفة المستھدفة للمنتج.
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−

التحدي االستراتيجي لخفض التكلفة :وھذا الجزء يصعب تحقيقه في سيادة نفس الظروف
الحالية من تكنولوجيا مستخدمة وغيره ،وھو عبارة عن الفرق بين التكلفة المسموح بھا
والتكلفة المستھدفة للمنتج.

الدراسة الميدانية
التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات
استخدم الباحث معيار ليكرت الخماسي في قياس اإلجابات على فقرات االستبانه ،وتنحصر
اإلجابات المستخدمة كالتالي  ٥تعني موافق بشدة ٤ ،تعني موافق ٣ ،تعني محايد ٢ ،تعني غير
موافق ١ ،تعني غير موافق بشدة ،وتم إيجاد النسب المئوية لكل بديل من بدائل كل فقرة
والمتوسط الحسابـي لھـا ،وفـي اختبـار الفرضيـات تـم استخـدام اختبـار  Tللعينـة الواحـدة
) (One Sample T testلتحليل فقرات االستبانة ،وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة
يوافقون على محتواھا إذا كانت قيمة  tالمحسوبة أكبر من قيمة  tالجدولية ومستوى المعنوية أقل
من  ٠.٠٥والوزن النسبي اكبر من  ،%٦٠وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون
على محتواھا إذا كانت قيمة  tالمحسوبة أصغر من قيمة  tالجدولية ومستوى المعنوية اقل من
 ٠.٠٥والوزن النسبي اقل من  ،%٦٠وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى
المعنوية أكبر من  ،٠.٠٥والسبب في اعتماد ذلك أن الباحث استخدم معيار ليكرت المكون من
خمس درجات بحيث النسبة  %٦٠تكون محايدة ھذا من جھة ،ومن جھة أخرى فإن نسبة %٦٠
مقبولة -خاصة في ظل ظروف كالظروف التي يعيشھا قطاع غزة.
خصائص أفراد العينة
أوالً :المؤھل العلمي ألفراد العينة
يوضح الجدول رقم ) (١أن حملة شھادة البكالوريوس قد شكلوا أعلى نسبة؛ إذ بلغت %٨٢
من أفراد العينة أما أقل نسبة فكانت لحملة الدبلوم حيث بلغت  %٦من أفراد العينة.
جدول ) :(١توزيع أفراد العينة حسب المؤھل العلمي.
الدرجة العلمية
دبلوم
بكالوريوس
عال
مؤھل ٍ
اإلجمالي

التكرارا

النسبة

ت
٨
١٣٨
٢٢
١٦٨

%٦
%٨٢
%١٢
%١٠٠
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ثانيا ً :التخصص العلمي
يظھر الجدول رقم ) (٢تقسيم أفراد العينة إلى ثالث مجموعات رئيسة وھي :المحاسبة
وإدارة األعمال والھندسة لكون ھذه الفئات لھا عالقة بتطبيق التكلفة المستھدفة ،ويشير الجدول
إلى أن أعلى نسبة تخصص علمي كانت في إدارة األعمال حيث شكلت نسبة  %٥٣من المجموع
الكلي ،أما أقل نسبة فكانت في تخصص الھندسة حيث شكلت  %٦من أفراد العينة.
جدول ) :(٢توزيع أفراد العينة حسب التحصص العلمي.
التخصص العلمي

التكرارا

النسبة

ت
٦٢
٨٩
١١
٦
١٦٨

المحاسبة
إدارة األعمال
ھندسة
آخر
اإلجمالي

%٣٧
%٥٣
%٦
%٤
%١٠٠

ثالثا ً :مدة مزاولة الشركة لنشاطھا
يش ير الج دول رق م ) (٣إل ى أن  %٩٩م ن الش ركات المس اھمة كان ت م دة مزاول ة نش اطھا
تف وق الخم س س نوات حي ث بلغ ت نس بة الش ركات الت ي تت راوح م دة مزاول ة نش اطھا م ن خم س
سنوات إلى عش ر س نوات  ،%١٨وبلغ ت نس بة الش ركات الت ي تت راوح م دة مزاول ة نش اطھا م ن
عشر سنوات إلى خم س عش رة س نة  ،%٣٥بينم ا كان ت نس بة الش ركات الت ي تف وق م دة مزاول ة
نشاطھا خمسة عشرة س نة  ،%٤٥أم ا الش ركات الت ي كان ت م دة مزاول ة نش اطھا أق ل م ن خم س
سنوات فبلغت نسبتھا .%١
جدول ) :(٣توزيع أفراد العينة حسب مدة مزاولة الشركة لنشاطھا.
السنة
أقل من  ٥سنوات
أكثر من  ٥سنوات وأقل من  ١٠سنوات
أكثر من  ١٠سنوات وأقل من  ١٥سنة
أكثر من  ١٥سنة
اإلجمالي

التكرارات
١
٩
١٧
٢١
٤٨

النسبة
%٢
%١٨
%٣٥
%٤٥
%١٠٠
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رابعا ً :الشكل القانوني للشركة
يوضح الجدول رقم ) (٤توزيع شركات المجتمع حسب الشكل القانوني لھا ،ويتب ين أن كاف ة
أفراد العينة من الناحية القانونية شركات مس اھمة كم ا اتض ح م ن االس تبيان وبلغ ت نس بتھا ١٠٠
 ،%منھا  %٣١شركات مساھمة عامة %٦٩ ،شركات مساھمة خاصة.
جدول ) :(٤توزيع أفراد المجتمع حسب الشكل القانوني للشركة.
الشكل القانوني

التكرارات

النسبة

مساھمة خاصة
مساھمة عامة

٣٣
١٥

%٦٩
%٣١

اإلجمالي

٤٨

%١٠٠

خامسا ً :قطاع الصناعة
يشير الجدول رقم ) (٥إلى أن  %٢١من الشركات المساھمة محل الدراسة تعم ل ف ي قط اع
األغذي ة والمش روبات ،وك ذلك الش ركات الت ي تعم ل ف ي قط اع المنتج ات المعدني ة ،%١٣
والشركات التي تعمل في قط اع النس يج  ،%١٥والش ركات الت ي تعم ل ف ي الص ناعات الكيميائي ة
 ،%١٠والش ركات الت ي تعم ل ف ي ص ناعة الب اطون  ،%٦والش ركات الت ي تعم ل ف ي ص ناعة
األثاث  ،%٢٥والشركات التي تعمل في قطاعات أخرى .%٦
جدول ) :(٥توزيع أفراد المجتمع حسب قطاع الصناعة التي تنتمي لھا.
القطاع

التكرارات

النسبة

األغذية والمشروبات
المنتجات المعدنية
النسيج
الصناعة الكيميائية
صناعة األثاث
صناعة الباطون
آخر

١٠
٦
٧
٥
١٢
٣
٥

%٢١
%١٣
%١٥
%١٠
%٢٥
%٦
%١٠

اإلجمالي

٤٨

%١٠٠
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سادسا ً :درجة المعرفة بأسلوب التكلفة المستھدفة
يب ين الج دول رق م ) (٦درج ة معرف ة المبح وثين بأس لوب التكلف ة المس تھدفة ،ويتض ح م ن
خالل ه أن متوس ط درج ات المعرف ة بأس لوب التكلف ة المس تھدفة تس اوي  ١.٤٣وھ ي قيم ة ليس ت
كبيرة أي أن المستوى العام لدرجة المعرفة العامة ض عيفة بص فة عام ة ،وكان ت م ا نس بته %٦٢
من أفراد العينة تقل درجة المعرفة عن  ،%٣٠بينما كانت ما نسبته  %٣٣تتراوح درجة المعرفة
بين  %٣٠و ،%٦٠في حين كانت ما نسبته  %٥فقط تفوق .%٦٠
جدول ) :(٦توزيع أفراد المجتمع حسب درجة المعرفة باستخدام أسلوب التكلفة المستھدفة.
درجة المعرفة
 بنسبة أقل من %٣٠ بنسبة أكبر من  %٣٠وأقل من %٦٠ بنسبة أكبر من %٦٠اإلجمالي

العدد
١٠٤
٥٥
٩
١٦٨

النسبة
%٦٢
%٣٣
%٥
%١٠٠

سابعا ً :مصدر المعرفة بأسلوب التكلفة المستھدفة
يب ين الج دول رق م ) (٧مص در معرف ة المبح وثين بأس لوب التكلف ة المس تھدفة ،ويتض ح م ن
خالل الجدول رقم ) (٧أن مصدر المعرف ة ن اتج م ن خ الل الدراس ة الجامعي ة حي ث ش كلت أعل ى
نسبة إذ بلغت  %٤٧من أفراد العينة.
جدول ) :(٧توزيع أفراد العينة حسب مصدر المعرفة بنظام التكلفة المستھدفة.
درجة المعرفة
خالل الدراسة الجامعية
خالل الدراسات العليا
الدورات التدريبية
اإلطالع
اإلجمالي

العدد
٧٩
١٩
١٣
٥٧
١٦٨

النسبة
%٤٧
%١١
%٨
%٣٤
%١٠٠

ثامنا ً :اإلدارة التي ينتمي إليھا
يظھر الجدول رقم ) (٨انتماء أفراد العينة إلى خمس إدارات رئيسة وھي :إدارة التكاليف،
وإدارة التصميمات الھندسية ،وإدارة اإلنتاج ،وإدارة المشتريات ،وإدارة التسويق ،ويشير الجدول
رقم ) (٨إلى أن أعلى نسبة كانت إلدارة التكاليف حيث شكلت نسبة  %٢٥من المجموع الكلي،
أما أقل نسبة فكانت في إدارة التصميمات الھندسية حيث شكلت نسبة  %١٥من أفراد العينة.
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جدول ) :(٨توزيع أفراد العينة حسب اإلدارات التي ينتمون إليھا.
اإلدارة
إدارة التكاليف
إدارة التصميمات الھندسية
إدارة اإلنتاج
إدارة المشتريات
إدارة التسويق
اإلجمالي

العدد
٤٢
٢٥
٣٨
٣٢
٣١
١٦٨

النسبة
%٢٥
%١٥
%٢٣
%١٩
%١٨
%١٠٠

الفرضية األولى
ال يوج د ل دى الش ركات الص ناعية ف ي قط اع غ زة إمكاني ة لتطبي ق أس لوب التكلف ة
المستھدفة.
أوالً :تحليل بيانات إجابات أفراد العينة
يتضح من نتائج الج دول رق م ) (٩أن محت وى الفق رات )،١١ ،١٠ ،٨ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١
 (١٤كان ت إيجابي ة ،ويالح ظ أن المتوس ط الحس ابي لجمي ع الفق رات يت راوح م ا ب ين  ٣.٢و،٤.٥
وكان ت قيم ة اإلحتم ال ) (Sigأق ل م ن ٠.٠٥؛ مم ا ي دل عل ى أن متوس ط درج ة االس تجابة لھ ذه
الفقرات قد زاد ع ن درج ة الحي اد وھ ي  ٣وھ ي دال ة إحص ائيا ً عن د ) ،(α =٠.٠٥وھ ذا يعن ي أن
ھناك موافقة من قبل أفراد العينة عل ى محت وى ھ ذه الفق رات ،بحي ث ك ان أعل ى متوس ط حس ابي
للفق رة رق م ) (١٤والفق رة رق م ) ،(١٠حي ث بل غ المتوس ط الحس ابي للفق رتين  ٤.٣ ، ٤.٥عل ى
التوالي ،وقد كان ما نسبته  %٩٨من أف راد العين ة يوافق ون عل ى أن إدارة الش ركة تواج ه منافس ة
ش ديدة ،وم ا نس بته  %٩٢م ن أف راد العين ة يوافق ون عل ى أن إدارة الش ركة تھ تم بص يانة اآلالت
وتطويرھا ،في حين يالحظ أن الفقرات رقم ) (١٣ ،١٢ ،٩ ،٧كانت سلبية ،ويالحظ أن المتوسط
الحسابي لھا أق ل م ن درج ة الحي اد ) (٣بحي ث يت راوح م ا ب ين  ٢.٧و ،٢.٩ونس بة الموافق ة عل ى
محت وى تل ك الفق رات أق ل م ن  %٦٠بحي ث كان ت تت راوح ب ين  %٣٢و ،%٤٤وكان ت قيم ة
اإلحتم ال ) (Sigأق ل م ن  ،٠.٠٥وھ ذا يعن ي أن أف راد العين ة غي ر م وافقين عل ى محت وى ھ ذه
الفقرات عند مستوى داللة ).(α=٠.٠٥
وبشكل عام يبين الجدول رقم ) (٩أن معدل آراء أفراد العينة لكافة فقرات ھذا المحور
يساوي  ٣.٥ونسبة الموافقة  ،%٦٤ومستوى المعنوية  ،٠.٠٤أي دال إحصائيا ً عند مستوى
داللة .٠.٠٥
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جدول ) :(٩امكانية تطبيق الشركات الصناعية لنظام التكلفة المستھدفة.
الفقرة

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

 -١توجد في الشركة إدارة
للتكاليف.

%١٨

%٦٢

%٤

%١٢

 -٢العاملون في إدارة
التصميمات الھندسية
للمنتج على درجة
عالية من الخبرة
والكفاءة.

%١٣

 -٣العاملون في إدارة
المشتريات على
درجة عالية من
الخبرة والكفاءة.

%٣٠

 -٤العاملون في إدارة
التسويق على درجة
عالية من الخبرة
والكفاءة.

%٢١

 -٥العاملون في اإلدارة
المالية على درجة
عالية من الخبرة
والكفاءة.

%٢٣

 -٦العاملون في إدارة
التكاليف على درجة
عالية من الخبرة
والكفاءة.

%٣٣

%٤٤

%٤٤

%٤٩

%٥٥

%٥٤

%٦

%٦

%٥

%٣

%١٠

%٣٠

%١٣

%٢٠

%١٠

%٣

غير
موافق
بشدة

%٤

%٧

%٧

%٥

%٩

%٠

المتوسط

٣.٨

٣.٣

٣.٨

٣.٦

٣.٧

٤.٢

قيمة
*sig

٠.٠٢

٠.٠٣

٠.٠٠٩

٠.٠١

٠.٠٢

٠.٠٠٠
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 ...تابع جدول رقم )(٩

الفقرة

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

المتوسط

قيمة
*sig

 -٧العاملون في إدارة
التصميمات
الھندسية على
درجة عالية من
الخبرة والكفاءة.

%١٠

%٣٠

%٨

%٣٩

%١٣

٢.٩

٠.٠٧

 -٨تعطي إدارة الشركة
أھمية لجودة المنتج.
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 -٩تعطي إدارة الشركة
أھمية للعمليات
الرقابية لتحقيق
التطوير.

%٧

 -١٠تھتم إدارة الشركة
بصيانة اآلالت
وتطويرھا
باستمرار.
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الفقرة

موافق
بشدة

 -١١تعطي إدارة الشركة
أھمية لدراسة
السوق وتحقيق
رغبات العمالء
المتجددة.
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موافق

%٣٥

محايد
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غير
موافق
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غير
موافق
بشدة
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المتوسط
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 -١٢تعطي أدارة الشركة
أھمية الستخدام
األساليب الحديثة
إلدارة التكلفة.
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 -١٣تقوم الشركة من
حين آلخر بتقييم
قدرتھا التنافسية.
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 -١٤تواجه إدارة الشركة
منافسة شديدة.
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قيمة  Tالجدولية عند مستوى داللة  ٠.٠٥ودرجة حرية .١٦٧

ثانيا ً :نتيجة اختبار T
لفحص الفرضية األولى تم استخدام اختبار Tللعينة الواحدة ،ويبين الجدول رقم )(١٠
اختبار الفرضية األولى حيث تشير قيمة  Tالمحسوبة والبالغة  ٣.٨٩إلى رفض الفرضية ألن
قيمة  Tالمحسوبة أعلى من قيمة  Tالجدولية ،وبما أن قاعدة القرار ھي رفض الفرضية عندما
تكون قيمة  Tالمحسوبة أكبر من قيمة  Tالجدولية لذلك يتم رفض الفرضية ،أي أنه يوجد لدى
الشركات الصناعية في قطاع غزة إمكانية لتطبيق أسلوب التكلفة المستھدفة.
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جدول ) :(١٠نتائج اختبار  Tللفرضية األولى.
 Tالمحسوبة
٣.٨٩
*

الجدوليةT
١.٩٧

الوسط الحسابي
٣.٥

قيمة sig
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نتيجة الفرضية
رفض الفرضية

قيمة  Tالجدولية عند مستوى داللة  ٠.٠٥ودرجة حرية .١٦٧

الفرضية الثانية
ال تتبع الشركات الصناعية في قطاع غزة أساليب لتخفيض التكلفة
أوالً :تحليل بيانات إجابات أفراد العينة
يتضح من بيانات الجدول ) (١١أن الشركات الصناعية تستخدم بعض األساليب المتبعة
لتخفيض التكلفة ،حيث كان أكثر األساليب اتباعا من قبل تلك الشركات أسلوب :إحداث التوازن
بين عدد العاملين والمھام المطلوبة منھم بمتوسط حسابي  ،٤.٣وقيمة مستوى المعنوية ،٠.٠٠٠
في حين كان أقل األساليب اتباعا أسلوب :تطوير األداء بالمشروع بمتوسط حسابي  ٣.٤وقيمة
مستوى المعنوية .٠.٠٣
وبشكل عام يبين الجدول رقم ) (١١أن معدل أراء أفراد العينة لجميع فقرات ھذا المحور
يساوي  ٤ونسبة الموافقة  ،%٧٩ومستوى المعنوية  ،٠.٠٠٢أي دال إحصائيا ً عند مستوى داللة
.٠.٠٥
جدول ) :(١١األساليب المتبعة تخفيض التكلفة.
الفقرة

 -١تطوير األداء
بالمشروع.
 -٢البحث عن نواحي
اإلسراف والتخلص
منھا.
 -٣إحداث التوازن بين
الخدمات الالزمة
وعدد المنتجات
المطلوبة.

موافق
بشدة
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موافق
بشدة

الفقرة

 -٤إحداث
التوازن بين
عدد العاملين
والمھام
المطلوبة
منھم.
 -٥التفاوض مع
الموردين
على أسعار
المواد
المشتراة
منھم.
 -٦إلغاء تلك
األنشطة التي
ال تضيف
قيمة.
 -٧تفادي
األخطاء
والعيوب
وصيانة
اآلالت قبل
اإلنتاج.
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قيمة  Tالجدولية عند مستوى داللة  ٠.٠٥ودرجة حرية .١٦٧

ثانيا ً :نتيجة اختبار T
لفحص الفرضية الثانية تم استخدام اختبار Tللعينة الواحدة ،ويبين الجدول رقم ) (١٢اختبار
الفرضية الثانية حيث تشير قيمة  Tالمحسوبة والبالغة  ٥.٣٢إلى رفض الفرضية؛ ألن قيمة T
المحسوبة أعلى من قيمة  Tالجدولية وبما ،أن قاعدة القرار ھي رفض الفرضية عندما تكون قيمة
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 Tالمحسوبة أكبر من قيمة  Tالجدولية لذلك يتم رفض الفرضية ،أي أن الشركات الصناعية في
قطاع غزة تستخدم اساليب لتخفيض التكلفة.
جدول ) :(١٢نتائج اختبار  Tللفرضية الثانية.
 Tالمحسوبة
٥.٣٢
*

 Tالجدولية
١.٩٧

 sigقيمة
٠.٠٠٢

الوسط الحسابي
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نتيجة الفرضية
رفض الفرضية

قيمة  Tالجدولية عند مستوى داللة  ٠.٠٥ودرجة حرية .١٦٧

الفرضية الثالثة
ال تواج ه الش ركات الص ناعية ف ي قط اع غ زة مح ددات وص عوبات جوھري ة ف ي الجوان ب
التنظيمية واإلدارية والمحاسبية؛ تعيق استخدام أسلوب التكلفة المستھدفة.
أوالً :تحليل بيانات إجابات أفراد العينة
لفحص تلك الفرضية تم استخدام اختبار  ،Tومن نت ائج الج دول رق م ) (١٣نج د أن الفق رات
) (١٣ ،١١ ،٦م ن ھ ذا المح ور س لبية حي ث بل غ المتوس ط الحس ابي لھ ا  ٢.٢ ،٢.٨ ،٢.٩عل ى
التوالي وھو أقل من درجة الحياد  ،٣وبلغ ت نس بة الموافق ة لھ ا  %٢٧ ،%٣٩ ،%٥١وھ ي أق ل
م ن  ،%٦٠وھ ذا ي دلل عل ى ع دم موافق ة أف راد العين ة عل ى محت وى تل ك الفق رات ،بينم ا ب اقي
الفق رات كان ت إيجابي ة حي ث ت راوح المتوس ط الحس ابي لھ ا  ٤.٥و  ٣.٦ونس بة الموافق ة %٩٦
و.%٦٥
ك ذلك يب ين الج دول رق م ) (١٣أن مع دل آراء أف راد العين ة لجمي ع فق رات ھ ذا المح ور ٣.٩
ونسبة الموافقة  ،%٧٨ومستوى المعنوية  ،٠.٠٠٢أي دال إحصائيا ً عند مستوى داللة .٠.٠٥
جدول ) :(١٣محور المحددات والصعوبات.
الفقرة

 -١أسلوب التكلفة
المستھدفة غير مألوف.
 -٢طول الوقت الالزم
للتحسين والتطوير.
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 -٣االعتماد على البيانات
التاريخية للتكاليف في
التحسين والتطوير.
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 -٤غياب النظم المعاونة
لتحديد التكاليف
المستھدفة سواء
للتسعير وللبحوث
وللتطوير.
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الفقرة

موافق
بشدة
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 -٥النظم السائدة في القياس
نظم تقليدية ال تواكب
تطورات العصر
الحديث.
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 -٦تعقيد اإلجراءات
المستندية.
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 -٧عدم االھتمام
باستراتيجيات تسعير
المنتج.
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 -٨عدم تطبيق
استراتيجيات التنافس.
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 -٩عدم االھتمام
باالستراتيجيات
التسويقية الحديثة.
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 -١٠عدم توفر البيانات
الالزمة لتطبيق النظام.
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 -١١نقص المھارات
والكفاءات المحاسبية.
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 -١٢زيادة تكلفة تطبيق
أسلوب التكلفة
المستھدفة.
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 -١٣عدم المعرفة
بالحاسب.
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 -١٤ال توجد دراية كافية
بھذا األسلوب.
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 -١٥جمع المعلومات التي
يتطلبھا ھذا األسلوب
تستغرق الكثير من
الوقت.

%٥٢ %٣٥

%٧

 -١٦تحليل المعلومات
وإعداد التقارير
المطلوبة بھذا األسلوب
تستنفذ الكثير من
الوقت.

الفقرة

موافق
بشدة

%٣

%٣

٤.١

٠.٠٠٠

%١٨ %١٣ %٤١ %٢٤

%٤

٣.٦

٠.٠٤٠

 -١٧شعور اإلدارة بعدم
وجود حاجة لتطبيقه.

%٤٣ %٥٢

%٥

%٠

%٠

٤.٥

٠.٠٠٠

 -١٨عدم االطالع على
البرامج الحديثة.

%٤٥ %٣٩

%٢

%٩

%٥

٤.٠

٠.٠٠١

 -١٩االعتماد على العنصر
البشري بشكل كبير
دون العنصر
التكنولوجي.

%٤٤ %٥٣

 -٢٠مقاومة العاملين
ورفضھم لكل ما ھو
جديد في التطور
التكنولوجي.

%٥٩ %٣٧

%٣

%٢

%٠

%٢

%٠

%٠

٤.٥

٤.٣

٠.٠٠٠

٠.٠٠٠
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 ...تابع جدول رقم )(١٣

موافق
بشدة

الفقرة

موافق

غير
موافق

محايد

 -٢١تعارض المصالح بين
األطراف المسئولة عند
تحديد التكلفة
المستھدفة.

%١٢ %١٢ %٤٧ %٢٦

 -٢٢قلة المعرفة لدى إدارة
الشركة بمزايا منھج
التكلفة المستھدفة
ومنافعه.
االجمالي

*

غير
موافق
بشدة

%٣

المتوسط

٣.٨

قيمة
*sig

٠.٠٣٠

%٤٤ %٤١

%٤

%٨

%٣

٤.١

٠.٠٢٠

%٤٣

%٦

%١٠

%٦

٣.٩

٠.٠٢٠

%٣٥
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ثانيا ً :نتيجة اختبارT
لفحص الفرضية الثالثة تم استخدام اختبار Tللعينة الواحدة ،ويبين الجدول رقم ) (١٤اختبار
الفرضية الثالثة حيث تشير قيم ة  Tالمحس وبة والبالغ ة  ٤.٣٥إل ى رف ض الفرض ية؛ ألن قيم ة T
المحسوبة أعلى من قيمة  Tالجدولية ،وبما أن قاعدة القرار ھي رفض الفرضية عندما تكون قيمة
 Tالمحسوبة أكبر من قيمة  Tالجدولية لذلك يتم رفض الفرضية ،أي أن الش ركات الص ناعية ف ي
قطاع غزة تواجه محددات وصعوبات جوھري ة ف ي الجوان ب التنظيمي ة واإلداري ة والمحاس بية؛
تعيق استخدام أسلوب التكلفة المستھدفة.
جدول ) :(١٤نتائج اختبار  Tللفرضية الثالثة.
 Tالمحسوبة
٤.٣٥
*

الجدوليةT
١.٩٧

الوسط الحسابي
٣.٩

قيمة sig
٠.٠٢٠

نتيجة الفرضية
رفض الفرضية
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النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج
لقد حاول الباحث من خالل الدراسة الميدانية التعرف على مدى تطبيق أسلوب التكلفة
المستھدفة في الشركات الصناعية في قطاع غزة ،وما ھي الصعوبات التي تعترض تطبيقه ،ولقد
أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:
 .١ال يتم تطبيق أسلوب التكاليف المستھدفة في الشركات الصناعية في قطاع غزة ،بل يتم
اتباع العديد من المبادئ واألسس التي يقوم عليھا.
 .٢تستخدم الشركات الصناعية في قطاع غزة أساليب متنوعة لتخفيض التكاليف ،وكان من
أكثر األساليب استخداما ً أسلوب إحداث التوازن بين عدد العاملين والمھام المطلوبة منھم،
وأقلھا استخداما ً أسلوب تطوير األداء بالمشروع.
 .٣الشركات الصناعية في قطاع غزة تواجه محددات وصعوبات جوھرية في الجوانب
التنظيمية واإلدارية والمحاسبية؛ تعيق استخدام أسلوب التكلفة المستھدفة منھا :شعور
اإلدارة بعدم وجود حاجة لتطبيقه ،االعتماد على العنصر البشري بشكل كبير دون العنصر
التكنولوجي ،االعتماد على البيانات التاريخية للتكاليف في التحسين والتطوير ،غياب النظم
المعاونة لتحديد التكاليف المستھدفة سواء للتسعير وللبحوث وللتطوير ،عدم تطبيق
استراتيجيات التنافس ،مقاومة العاملين ورفضھم لكل ما ھو جديد في التطور التكنولوجي،
طول الوقت الالزم للتحسين والتطوير ،عدم االھتمام باالستراتيجيات التسويقية الحديثة،
زيادة تكلفة تطبيق أسلوب التكلفة المستھدفة ،النظم السائدة في القياس نظم تقليدية ال تواكب
تطورات العصر الحديث ،عدم االھتمام باستراتيجيات تسعير المنتج ،جمع المعلومات التي
يتطلبھا ھذا األسلوب والتي تستغرق الكثير من الوقت ،قلة المعرفة لدى إدارة الشركة
بمزايا منھج التكلفة المستھدفة ومنافعه ،عدم االطالع على البرامج الحديثة ،تعارض
المصالح بين األطراف المسئولة عند تحديد التكلفة المستھدفة ،ال توجد دراية كافية بھذا
األسلوب.
ثانيا ً :التوصيات
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن التقدم بمجموعة من التوصيات وعلى
النحو اآلتي:
 .١ضرورة تطبيق أسلوب التكلفة المستھدفة بشكل متكامل في الشركات الصناعية في قطاع
غزة ،باإلضافة لتطبيق جميع مبادئ وأسس ھذا النظام حتى تتم االستفادة الكاملة منه.
 .٢قيام الشركات الصناعية بتذليل الصعوبات التي تقف أمام تطبيق أسلوب التكلفة المستھدفة.
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 .٣عقد دورات وإعداد برامج من قبل أفراد متخصصين ذوي العالقة لموظفي الشركة من أجل
تدريبھم على كيفية وتصميم وتطبيق أسلوب التكلفة المستھدفة ،وتوعيتھم بالمزايا التي
يحققھا النظام المذكور وضرورة تفھمھم ألھميتة ،حيث إنه من األنظمة الشاملة التي تتناول
جميع مراحل دورة حياة المنتج بالدراسة والتنظيم.
 .٤ضرورة اشتراك جميع العاملين في كافة اإلدارات واألقسام في تطبيق أسلوب التكلفة
المستھدفة وحث العاملين على أھمية العمل بروح الفريق ،لما لذلك من أھمية بالغة في رفع
الروح المعنوية لھم ،وبالتالي تحقيق األھداف المخططة بفعّالية ونجاح.
 .٥ضرورة وجود أسلوب تعاوني أكبر بين األكاديميين من جھة وأصحاب ومدراء الشركات
من جھة أخرى ،حتى تصبح ھذه الشركات مواكبة للتطور والتقدم العلمي والمھني ،وبالتالي
تتمكن من المنافسة والبقاء أطول فترة ممكنة في األسواق ،أو قد تستطيع تحقيق االنتشار
والوصول لألسواق الخارجية بفضل ذلك.
 .٦ضرورة قيام الشركات الصناعية بمتابعة ودراسة ما يستجد من أنظمة إدارية ومحاسبية
وإجراء دراسة جدوى لھا ،وبيان كيفية تطبيقھا إن أثبتت تلك الدراسات جدواھا.
 .٧استقطاب الخبرات الفنية القادرة على إدخال األنظمة الحديثة في الشركات الصناعية
وتطبيقھا ،وتشجيع ھذه الكوادر على اإلبداع بتقديم حوافز مادية ومعنوية مرضية لھا.
 .٨االھتمام بالتحليل االستراتيجي للتكاليف واستخدام أدوات إدارة التكاليف االستراتيجية وذلك
لتخفيض التكاليف وتحسين المركز التنافسي للشركة.
المراجع العربية واألجنبية
−

البص ول ،ريم ا أحم د" .(٢٠٠٦) .م دى تطبي ق طريق ة التكلف ة المس تھدفة ف ي الش ركات
الصناعية المساھمة العامة األردنية" .رسالة ماجستير .جامعة آل البيت .المفرق .األردن.

−

خط اب ،جم ال .س عد ،الس يد أحم د" .(٢٠٠٤) .مش اكل تطبي ق أس لوب التك اليف المس تھدفة
ودور أس لوب القي اس المرجع ي ف ي تحقي ق إس تراتيجية الري ادة التكاليفي ة دراس ة ميداني ة".
مجل ة الدراس ات المالي ة والتجاري ة جامع ة الق اھرة ف رع بن ي س ويف .(١) .م ارس-٢٦٣ .
.٣٢٩

−

الخل ف ،نض ال محم د رض ا .وزويل ف ،إنع ام محس ن حس ن٢٠٠٧ .١٤٢٨) .م(" .التس عير
باس تخدام م نھج التكلف ة المس تھدفة دراس ة ميداني ة ف ي قط اع ص ناعة األدوي ة البيطري ة
األردنية" .مجلة االقتصاد واإلدارة .جامعة الملك عبد العزيز.٢٠٠ -١٥٩ .(١)٢١
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−

راجخ ان ،ميس اء بن ت محم ود" .(٢٠٠٢) .دور التك اليف المس تھدفة ف ي تخف يض التك اليف
وتط وير المنتج ات -دراس ة ميداني ة عل ى المش روعات الص ناعية ف ي مدين ة ج دة" .رس الة
ماجستير .جامعة الملك عبد العزيز .جدة السعودية.

−

زامل ،محمد أحمد" .(١٩٩٩) .نحو إطار شامل لتحديد التكلفة المستھدفة" .مجلة الدراس ات
والبحوث التجارية .كلية التجارة جامعة بنھا .العدد األول.

−

عب د ال دايم ،ص فاء محم د" .(٢٠٠١) .نح و إط ار مقت رح إلدارة التكلف ة المس تھدفة ف ي بيئ ة
التصنيع الحديثة" .مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية .جامع ة اإلس كندرية .المجل د .(٢).٣٨
.٤٢٥-٣٧٩

−

عب د ال رحمن ،ع اطف عب د المجي د" .(٢٠٠٠) .م دخل التكلف ة المس تھدفة ف ي مج ال رقاب ة
وخف ض التكلف ة كھ دف إس تراتيجي لت دعيم الق درة التنافس ية للش ركات المص رية" .المجل ة
العلمية لكلية التجارة .(٢٨) .جامعة أسيوط.٤٢ -١ .

−

علي ،عبد ﷲ بن إبراھيم" .(٢٠٠٣) .أثر أس س التكلف ة المس تخدمة عل ى ق رارات التس عير-
دراس ة ميداني ة عل ى الفن ادق ف ي األردن" .رس الة ماجس تير .جامع ة آل البي ت .المف رق.
األردن.

−

العمايدة ،زي اد ع ودة ابني ه .وخلي ل ،عط ا ﷲ وراد" .(٢٠٠٩) .العوام ل الم ؤثرة ف ي تحدي د
التكلف ة المس تھدفة ف ي الش ركات الص ناعية المس اھمة العام ة األردني ة" .المجل ة العلمي ة
لالقتصاد والتجارة .(٣) .جامعة عين شمس.٢٢٥ -١٩٣ .

−

عيس ى ،حس ين محم د أحم د" .(٢٠٠١) .إط ار مقت رح لتطبي ق أس لوب التك اليف المس تھدفة
دراس ة تحليلي ة مقارن ة للتجرب ة الياباني ة" .المجل ة العلمي ة لالقتص اد واإلدارة .(٢) .ع ين
شمس.٦٤٥ -٤٩٥ .

−

فودة ،شوقي السيد" .(٢٠٠٧) .إطار مقترح للتكامل بين أسلوب التكلفة المس تھدفة والتحلي ل
اإلستراتيجي للتكلفة بھدف تخفيض تكاليف األنشطة من خالل مفھ وم سلس لة القيم ة" .مجل ة
كلية التجارة للبحوث العلمية .(١) .جامعة اإلسكندرية.٢٤٢-١٨٧ .

−

مجاھد ،سمير مرتضى محمد" .(٢٠٠٧) .مدخل مقترح لتطوير نظام التكاليف بغرض دعم
وتخط يط تك اليف المنتج ات المتع ددة للش ركات الص ناعية ف ي ظ ل تقني ات اإلنت اج الحديث ة
دراسة نظري ة تطبيقي ة" .مجل ة البح وث التجاري ة .(١)٢٩ .جامع ة الزق ازيق .ين اير-٢٣٣ .
.٣٠٠
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−
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